
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИїв ОО 
СЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г.П~О продаж права оренди земельної ділянки 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0216 га, розташованої --, 

по ВУЛоКирпоноса,3 

Розглянувши подання земельного відділу від 2101202009р. N!!2S69 про 
продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0216 га, 
розташованої по ВУЛоКирпоноса,3, керуючись СТо16 Закону Украіни ,,про 
оренду землі", ст. ст. 124, 127, 134-138, Земельного кодексу Украіни, п. 12 
Перехідних положень Земельного кодексу Украіни, По 34 ст. 26 Закону 
Украіни <<Про місцеве самоврядування в Украіні», а також враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань розви~ та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

10 Продати право оренди земельної ділянки орієнтовною ~ощею 
0,0216 га, розташованої по вул.Кирпоноса,3, шляхом проведення аукцІОНУ. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 
3еМeJlLНОЇ ділянки (додається). 

З. Визначити уповноваженощ особою на підгот~вку. ~ пр,?ведеННJ[ 
а)'JЩіону комунальне підприємство БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 

«Бровариіввестбуд». . .. 
ого рішення покласти ва ПОСТІИну 

. 04. Контроль за виконанням ць ій земельних відносин, 
:O~ClIO з питань розвитку та благ~~СТРОЮ територ , 
РXlтектури, будівництва та інвесТИЦІИ. 

~ОВРовари 
'ІД 29 
1ft (d ГРУДНЯ 2009 року 
~rP- !/Ut!) 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань . w 

розвитку та благоустро~ теРИТОРІИ, 
земельних відносин, аРХІтектури, 

будівництва та інвестиці~ -. 
начальника земельного BIДД~I ~---Г--:::f:~=z,L Л.М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 
Юридичного відділу - головний 
спеціаліст ЮРидичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури _ __. . 
головнии аРХІтектор МІста 

Виконуюча обов'язки началЬника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

Голова постійної KOMi~ii з ~aнь 
розвитку та ~лагоустРою теРИТОРІЙ, 
земельних ВІДНосив, архітеІСТурИ 
б~~і~а та інвестиц1И·" ' ; · і, • :а 
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Затверджено 
Рішення Бровар ... . 29 СЬКОІ МIСЬКО.!jJВДИ 
ВІД ГРУднЯ2009 р. Не 8;;r- '-?-4!J 

Порядок проведення аукціону з про . цажу права оренди земельної 
ДІЛЯНКИ 

Порядок проведення аукціону з про 
оорлдОК) розроблений відповідно до KOH~~i~a оренди земельної діnЯВЮI (надалі -
господарського та Цивільного кодексів Украі Б КРІІНИ, Земельного кодексу Україин, 
Украіни «Про місцеве самоврядуванНJI в YКP:~i» ~:emor~ кодексу УкраіНII, Зак?нів 
.. Вnиl, майнових прав та професіn"n, ОЦІ·НОЧНУ .' . ро ОЦІНКУ земель», «Про ОЦІНКУ 

ПП] ДlJlJIЬHICТЬ» «Про оре •• 
BOPM�T�UIHO-ПРавових актів з питань регуmoваННJI зем ' • нду зеМЛІ», ІНШИХ ельних ВІДНОСИН В Україні. 

1. ЗаraJlьні ПОJJоження 

1.1. Цей • Порядок . визначає процедуру підготовки, організації та проведенНJI 
земenьно~ aYKЦ1~НY (далІ - аукціон) з продажу права на оренду земельної дimппor, 
3В!ИlчеНОl в пyнxn 1.2 цього ПОРJlДКУ. 

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни заСТОСОВУЮТЬСJI у такому значенні: 

- аукціон - форма проведенНJI земельних торгів, за JlКОIО об'єкт торІів продаєrьСJI 
~вику, що запропонував за нього найвИЩУ ціну, Jlка фіксуєrьСJI у ході проведенНJI торгів 
JI1ЦИtaТOром; 

_ гарантійний внесок - внесок, JlКИЙ має сплатити претендент до ПОДВИRJI заяви на 
участь у аукціоні JII( забезпечено своїх зобов'JlЗ8НЬ В разі перемоги у аукціоні та JПCИЙ 
crлllД8Є 10% від стартової ціни лоту; 

_ зареєстрований учасник - учасник, JПCИЙ, оплатив реєстрац~ііниіі та raрантіііниА 
внески та зареєструвався перед початком проведеВВJl земельного аукЦІОНУ; 

_ земельна дimппca _ земельна ДЇJDIВК8 площею 0,0216 ra, розташована в М. Бровари 
По вул.І<ирпоиоса,3, з цільовим призначеИНJIМ - землі комерційного ВИІСОриCТ8IПIJI; 
. _ крок аукціону _ мінімальна H8Д~aвкa, на пу в ході аукціону здіііСНІОЄТЬCJl 

ntдвищеННJI стартової та кожної наСТУПНОЇ ЦІВИ лота; 
• р-uiзаціі яка проводить аукціон, - фізllчиа особа з 

- mцитaтор - представник о ......, • без ВідпОВідною підгОТОВКОIО тalабо досвідом провсдеННJI торпв, JlКa посередньо проводить 
ТОрги ка аvrnіоиі· ~.- , -Ї дimJНКИ з ВllЗкаченимИ умовами u оренди, що 

- ПОТ - право на оренду земельНО 
ВИC'l'aвnяєтьCJI ДJUI продажУ на аукціоні; 

- організатор - Броварська міська рада; • • • • • пеціaniзована орnunзацlJl, ва r-IIЄ неоБХІДНІ 
- організація, JIК8 ПРОВО~ ayJCЦlo: -a.:нaнRJI та фахівців 3 відповідним досвідом 

lUbt проведеННJI аукціону прИМ1ЩеННЯ, о 11 • 
РОботи· . 

, .. • _ Броварська міська радІ; 
- орендодавець земельНОl дiJuПIIOI. ДІ. аукціону запропонувала за ПОТ 

vuII.cНJUClB JIК8 У ха 
- переможець - особа з числа J - ' 

llabищу ціну; 



І. 

- реєстраційний внесок - BHecoll' __ 
• • ." ААІ'ІИ претенд 

УЧ8СJlJlJC& аYJЩIОИУ І JlКИй СПРJIМОВУЄТЬСя на по еит сrшачує за реєстрвціlО йоro RIC 
ро,мір реєстраційного внеску особою становить i7втr~ витрат щодо npоведеИRR аукціону; 

'. (CIMHaдцJrn.) гривень' 
- стартова ЦІНа - ЦІна права на оре .. . • 

продаж пота на аукціоні; кду земелЬНОI дlЛJПlХИ. з пої розпочинається 

- уповноважена особа - визначена Б 
JIКI здіЙСJDDЄ підготовку лота до продажу на ::f;:~ОЮ міською радОIО юридичва осоБІ. 

- уповноважена особа учасника - особв. RX . . 
ввnеІСНИМ чином оформленої довіреності або а: в Інтересах претендента на підставі 
доroвоРУ) учасвиха - юридичної особи; rtrY (ПОJlожеИRR. засвовllИЦЬКОro 

- учасник - осоБІ, _8 відповідає встановленим цим П . ОJlожеНВRМ та "lИНВИМ 
'~BO~CТВOM вимогам, подanа ВlДІІовїдиі документи та зареєстрована Виковавцем 
BIДIIOBIДRO до цього ПОJlоженВR. 

1.3. Орендарем земельної дiтmxи може бyrи громaдJIВИВ Ухраіви та іноземної 
держави, особа без ГPOMВДRНCТВa, украївська та іноземна юридичва осоБL 

1.4. РimеRИJI про ~aдIВВR земenь~ої ~ в оренду за результатами аукціону 
,~ерджує Броварська МІська рада ва ПІДставІ Протокоny аукціону та документів, що 
IJJ,Ц'ПJeрджують сплату Переможцем визначеної за результатами аукціону ціни nary 
відповідно до укладеного договору xyпiвni-продвжу права орендн. 

1.5. Уповноважена особа має право вїДМОВИТИCl вjд проведеllJlJl аукціону ве 
пізніше, ніж за 10 днів до його проведеВВR з обов'язковою пубnixaцiєю офіційної 
іиформаціі про скасувaRИJI аукціону із зазвачеВВJIМ причини cкacyв8ВВJI ва офіційному 
сайті міської ради у мережі Інтервет. РішеВНR Уповвоважсвої особи щодо відмови від 
проведеВВR аукціону може буп схасоваве Броварською міською радою. 

ПовїдомлеllВJl про cкacyв8lDlJ[ аукціону ве пізніше. віж ВlШ'fY.ПВоro ДВR пі~ 
прllЙllaТrя рішеllВJl про його CDCYВ8IIU B8ДCIlJJlЄ'l'ЬCI Opl'8В13aтopOM усІМ учасВИICllМ, JIIQ 

ПОД8JIИ зlUlВИ про участь В аукціоні та ліцитатору. 

У разі схасув8IПIJI аукціову УПОВВОВlDКева особа повертає учасввкам peєcтp~bi 
та гарввтійві внески, сплачені ними У зв'язку 3 поД8ВJIIМ зuв про участь В аYJЩ10В1, ве 

пізніше віж про'DlГOМ п'вти банківсЬ1СИХ днів. 

Р• vvniouv може бyrи оскаржево в судовому ПОРJJДКy· 
ШlеllВJl про cкacyвВВНJI 11.10-- 66.1 •• . • здійснює OpJ'llll13aтop 

1.6. Контроль за підготовкоЮ та проведе8ІІІМ аукцІОВ1В 
Безпосередньо або через свої оргаии. 

" D · - проведена аукціону 
60. ОВИОВlUКеиВSl щодо opraRoaQU та . 

.. . та проведева аухціовів. Броварська міська 
2.1. З мeroю безпосередньОI mдroтoвки 

рада призначає Уповноважену особу • 
.. .-vmd поввоважевР: 

2.2. Уповноважена особа має &-&.1-
• ву' 

- здilсвює підготоВКУ поту до аукФО , • uv vuови )"11Істі В аукціоні, 
• проведеВВJI ayкцt066.1' .1-

• _ оприmoдвює івформaцuD про 
ВІДМову від проведеВР аукціову; • Ф nvваією щодо проведеВВJI аукціону (В 

у cJDDCЇВ 3 18 0,..-
- забезпечує ознайоltfЛ~ВJd ча .єю ПО лоту, умовами оренди; 

ТОAly IDICnї з цим порядком), шформ8Ц1 

- приймає докумеВТВ Від учасJl)l1CЇВ; 



- відкриває окремий БВlПdВСЬІСИft рахунок пп.. б 
~UI о cлyroВУВВll1IJI аукціонів; 

- JIiцитaтора укладає договір з орraнізвцїєю ..... п . 
,ААа роводить ayкцtOH. 

- приймає від Учасників реєстрвц·"-· . . ' 
• IIІАI та гapaнniiнl внески реалізує інформвцitіні 

DВКети по аУКЦІОНУ; , 

- передає організації, па проводить а""";он Документи не б· . .оо • . ~.- , , о ХІДНІ ДПJI реЄСТРВЦІ! 
УчасВИК1В в день проведеНIIJI аУКЦІОНУ та проведення аукціону; 

.- п~(ве~є сплач~ні гарантійні внески Зареєстрованим учаснихам, пі не перемог пи 
в ayxцtOHI КРІМ ВИПадк1в, визначених цим ПоложеННJIМ); 

• - ПЇCJDI прdНJlТI'JI РЇШеННJI про HВДВIIIIJI земельної дiJUmки в оренду за результатами 
ayкцtoвy, перераховує на визначениіі Броварською міською РВДОІО рахунок гаравтіАві 
внески Переможци; 

- приймає рimеНИJI про припивеllНJl твlабо ПОНОВJIеНIIJI аукціону у випвдху 
BlUlВJleВВJI порymеВВJI поридку проведеННJI аукціону, пе може вlJJIIIIIYТИ на йоro 
результати, а такжо у інших випадках, передбачених цим ПОРJIДКом; 

- приймає рішеВВJI про ПОНОВJIeннJI тopnв по лоту або припинеННJI аукціону, у 
випадку копи Переможець відмовивси від підписВIIНJI протоколу аукціону; 

приймає рішеНВJI про визнВIIНJI недійсними результатів аукціону в разі 
ВИIВJIеВВJI ПЇCJDI заківчеНИJI аущіону порушень, JIКЇ вплинули (могли вlJJIIIIIYТИ) на йоro 
результати. 

2.З. Оргавізацїи, па проводить аукціон, звлучаєтьси до проведеННJI аукціону 
Уповноваженою особою. 

2.4. Оргавізаціи, па проводить аукціон, має ваступні повноваженви: 

оргавізовує підготовку приміщевви, обл8ДВВIIНJI та персоналу до 

безпосереднього проведеВВJI аукціону; 

_ проводить реєстрацію УчасlllПdв в день про8едевви аукціону; 
IIВJIМ з уповвоважевою особою та відповідно до цьoro ПорJJДКy - за поroдже . .б 

приймає рішеНВJI щодо допуску на аукціов третІХ ОСІ ; 
_ самостійво призвачає ліцитатора ДJDI проведевви аукціо:; 
_ забезпечує дотримaRВJI порJJДICY під час проведевп a)'ICЦIOНY; 

_ складає протокол про результати аукціону. 

3. Підrотовка лоту до продажу на аукціоні 
• ве більш JПC один МЇCJIЦЬ та ВlCJIIOчає забезпеЧeJIJIJI 

З.l. Пiдroтовха ayJCЦ10ВY триває nau ПоnJIДКом) Уповноваженою особою: 
ОР· б (у IItnl'AY визвачеВВХ ~- r 1'ВІІізатором а о вип~-- атвf'!I\ФКеННJI craPТOBOЇ ціви лоn; 

оо ої оцівки лОТІ та з -r' _ 
- замовлеВВJI експертно! грошов MeтonulМil- затверджено! поcraвовою КМУ 

;nnовїДІІО до w-- -
СХспсртва оцівха провоДВТЬCJI в--: о ЇВRЮє ціви, BCТВВOВJIeнo! за результатами 
від 11.10.02 р. NеlSЗl. Стартова цtвa лота Д Р 
експсртвої грошової оЦЇВІСИ; оо ":nllll1rll. 

• спортаземепьво!~----' 
- виroтoвлеВВJI тexвtчвого па .n.'" права оренди земельної дiJUmки ва 

• мnеlПUl про про~-
- оприmoдвеВd ПОВ1дО 

аУЩіові ШJIJIXом: 
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.. опублікування оголошеННJI в газеті Б оо. оо 
пвворвмВ) та ва веб-саАті Броварської . p~BapCЬKOI. МІСЬКОІ рвди ссБроварська 
місцезнаходжеВНJI земельної дiлsrнки її ціль МІСЬКОІ рвди ІЗ З13наllеllНJlМ розміру та 
можна отримати додаткову іНфОрмацію; ового признаllеН8JI. номера телефону. за JIICИМ 

.. розміщеВНJI ва земельній ділянці ремами • Ф . • • ОГО ІН ОРМIЦ1ЙRОГО щита; 

.. передачу ВІДПОВІДНИХ матеріалів Організатором Уповноваженій особі. 
• • • • 

.. пІДГОТОВКУ органlзацIЙНО-РОЗПОРRД1ІОЇ та тexнi1lRoї документвц·ОО 
аукціону; 11 щодо проведенu 

.. прdнятrя заяв ва УІІасть В аукціоні. 

3.2. Аукціов ПРОВОДИТЬСR ВИlCJJlO1IRО за умови викоиавии З13иаllевих В пунхті 3.1 
цьоro ПорJJДКy. 

3.3. Документи щодо лоТІ, JПCИЙ виcтaвJIJIЄТЬСИ ва аукціон. формуютьси 
Уповвоважевою особою В окрему справу і піспи зaкiв1lеRRR аyюdону передаютьси йоro 
переможцю за умо~и, що вів здійснив відповідно до договору купівлі-продахсу права 
оренди земельвоі ДШJIIПCИ розрахунки за придб8ІПІЙ на аyюdоні лот. Переможець піспи 
yкnвдеввя договору оренди земельвої діли:вки, передає його ДJIR державної реєСІрації В 
уставовпевому порядку. 

3.4. Умови, оголошені перед проведеВRJIМ аyюdону, під IІІС yxJIвдеlllUl ДОroвору 
оревди зміні ве пiдпmuoть. 

3.5. Броварська міська рада затверджує техві'ІІІИЙ паспорт земсшьвої дimппcи, що 
ВИcтaвJIJIЄТЬСJl ва аyю:dов, дату проведеВВJI аукціону та істотні умови доroворів оревди. 

3.6. на підставі рішеВВJI Броварської міської ради Уповноввжена осоБІ, не пізніше 
ІХ за 30 днів до проведеввя аукціону оприmoДRIOЄ В газеті Броварської міської ради 
«Броварська панорама» та ва веб-сайті Броварської міської ради У мережі Івтервет 
офіціЬу інформацію про проведеRIIJI аукціону. . 

3.7. Офіціііва інформaцiJI про проведеlllUl аукціону має ВКJПQ1І8ТВ такі BiдoMOcri: 

.. дату та час проведеRВJI аукціону; 

оо місце проведеВВJI аукціону; 
""о виCТ8IШJIЄТЬCR ва аукціон. із З13наllеlllUlМ: 

.. характеристики лоту, "' 

.. місцезнаходжеВВJI земeJIЬвої ДЇJIJIВКII; 

.. площі земельної ДЇJJJIВКИ; •• -
• вої ДЇЛJПIКИ. допуСТИМИХ та ПРlориte'lВИХ ВИДІВ U 

.. ЦІЛЬового призвачеRВJI зем~ 
ВИКориCТIIВВJI; .. • • 

.. містобудівних умов і обмежень забудови земeJlЬR01 ДiJIJDIКИ' • 

.. стартової ціви поту; 

- умови У1ІаСТЇ в аукціОні; .. • 
аційвоro ввесків та порвдок ІХ CШlатв • 

.. розмір гаравтійвоro та реєстр 
• • фоnvяЦЇіівОro пакету; .. вартіСТЬ ІВ ,..- ВIUI оргавізатора, Уповвовахсевої особи,' 

.. ввймевув8IIВJI та міСце3В8ХОдже "","имаТИ додаткову інформацію та дізнатвси. 
JJi_. -uu мОжна V"r оо • • 

-~llI.ТОра, номер тenефову. за ---.'IJIИМ паспортом земenьВОI дtJIJDПCII. тexmчвою 
Це Можна ознвйоМВТJICJI з ТеХІІІ ICfOM доroвору оревди; 
ЦОkyМевтацією із землеустрою. прое 



- дату початку та закіnеНRJl прldb 
учаcrь в аущіокі. IIIRRJI ДОКУМентів Д1IJI осіб. що БВЖ81ОТЬ ВЗІТИ 

3.8. З моменту опри.nюдиеНIIJI оф· 1ів .. . 
MO]КJIIIВicть особам, sпci бажають ........ ЩІ 01 Інформації Уповноважена особа надає 

у -АА участь в а)'ХЦЇо . б 
вставОВlПOЄТЬCJI повноваженою особою і Ф . нІ, npид ати за ціною, що 
BDДlЄ безКОDIТовні консультації з питань пр' н OPM8Ц1~ пrucет учасииха аукціону та 

OвeдeВRJI а)'ІСЦ10НУ. 

3.9. Інформаційний пакет має включати інф . • ОРМ8Ц1ю щодо: 

- Мlсцезнвходження, площі та цільового призи .. . 
ачеВRJIземenьНОІW'W.uvu. . ~~~. 

- ВИКОПІЮвання з генплану. схему розміщеНRJI земельної дimппcи; 

- умови використання земельноі дimmки; 

- істотні умови договору оренди; 

- копію цього ПоложеВRJI; 

- iвmi матеріали і документи (при необхідності); 

- вомер рахунку. відкритого для обcлyroву&ВRВJI аукціону; 

- бланк договору про умови участі в аукціоні. 

3.10. Особа, JПCa бажає npийвпи участь у аукціоні. має подати Уповноваженій 
особі зuву ва участь в аукціоні з Н8Д8ИВJIМ згоди щодо умов повернeвu або yrpимaиu 
реєстрaцilвиx та гараитійиих внесків. Прийм8ШIJI ЗВJIВ розпочвваєтьса з моменту 
оroпошeвJIJI про проведеRJlJl аукціону та зatdичyєтьCJI за 3 робо1lИX дві до дати проведеmur 
аухціову. 

3.11. 3uвa ва участь у аущіові подаєтьCJI Уповноважевій особі згідно із 
затверджевою формою (додfПОК 1). Підпис на зuвi херівв:иха УчаCJIIID - ЮРlJДllЧllоі 
особи має бути скріплений печаткою цієї ЮРИДИЧllоі особи. ІІідпис ва зuві Учасвпа -
фізичної особи має бути завірений HOтapianьвo. 

3.12. Подана зuва разом з доДВВИМИ документами ДJIJ[ участі в аукціоні 
peєCТPYEТЬCJI Уповноваженою особою у журналі реєстрвціі (Додаток 2). ій присвоюЄ'І'ЬСВ 
lJCЄCТpаціьвй вомер. У журнш реєстрації тахож міститьCJI івформaцiJr про дату поДIIIID 
381811, а тахож порJlДКОВИЙ вомер зВRВИ. 

3.13. Учасник аукціону - юридичва особа разом із ЗUВОЮ має подати наступві 
ДOJCyмевти: 

_ вотаріальво посвjдчеві копії установчих документів; 
• • про дII!IWtRRA'V реєcnpaцiю юридичвоі особи; -коmю та ориriвaJI СВІДоцтва "r·--~ 
• • "':-оro доv.ruевта про сплату гаравтіівоro внеску; -коmю та ОРИnВaJI ПJlК&URa AJ'" • 

• • • ro доvvuевта про CJJJI8ТY реєстр8Ц1ЙВОro внеску; 
-коmю та ОРИnВ8JI плаТіХСВо AJ.- • • • 

• • • ДOlI'VUeRТВ про оlШ8'l')' вартоСТІ IВфОРМаційвоro 
- копuo та ОРИnВ8JI плаТlЖВоro "'J - • 

ПІКеТУ; 
_ довідку про бавхівсьКИЙ рахувОWРахувхи. з ВJIX здійсвюватвмyrJiCl( розрахувхи 

за І1ридбаву земельну дішпп<У; -о посвідчує право уповноважевО1 особи ва 
- копію та opвriвan документа. ~iOВY (у випадкУ необхідності). 

аакоll8lDrJl дііі, пов'вз8ВИХ із проведeJIВIМ 11".- . 
Цей переліІс документів є вичерllllJВf· 



З.14. Учасник аукціону - Фіз 
доК)'1dевти: ИЧНа особа разОМ із звив • • ою "Іає подати наступві 

- КОDUO та ОРИnНВJI свідоцтв 
(дlllJЮtiв. ~ ІІКІІХ ~ ~ ~ ~oi особн-пiдupиємцв 

_ КОПІЮ та ориriНВJI платіжн ку дuшЬНIСТЬ); 
ого документа п 

_ КОПію та ориriНВJI платіжн ро сплату гарантійного внеску' 
ого документа про ' 

_ КОПію та оригіНВJI платі сплату реєctpвційного внеску' 
• жного Документа ' пвкety, про оплату вартості інформаціАвого 

- довідку про банківський рах оxl 
за придбану земельну дimппcy І ...... фі з р~ки, з JIКИX здійснюватимуться рОЗрАYVIПrIJr • б • \ЩUI ИЧНИХ ОСІб - не ПI'дп' ~J"'_O за ВВlВноСТ1 анювськоro рвхунку); РИЄМЦlв така довідка подаєrься 

- КОПЇJI та оригінал доvvuента, . JlD(ОВ ~3' • '"J''' ЩО ПОСВІДЧує право .. ВJIIIJI ,цІА, пов ВЗВRИX ІЗ проведеllRJlМ а . (у уповноважеВОI особи на 
• УКЦІОНУ випадку необхідності) 

ФІЗична особа також подає '" • 
ідентифікаційного номеру фізичвої особи св~n .. =порт тв: довідку про присвоЄНВJI 

- ""Аа ка подашв. 

Цей переліх документів є вичерпиим. 

З.15. Всі дії, пов'взані із заповвеВRJIМ та поДIUIIIIМ ЗlUlВи на • • 
ВВКОвуІОТЬСИ безпосередньо УчасRИXОМ або його УПОВНОВlDICеною особо;:'ar:rь в а)'ІЩІОRl, 

З.16. Уповноважена особа при прИЙIIJrП'Ї ЗВJIВ Учасників перевіРJlЄ: 

- правильність оформлеRВJI ЗlJIВи; 

- відповідність документів, ЩО ДОn"VYrLся ДО • fIVInrOIOa,,_ З _VO.. ЗВJIВИ, перетку, BCТ8JIOвneHoмy 

-J ....... - .IЗ чи З.14 ПОJlожеВНJI; 

- відповідність копій документів іх оригінВJIВМ • 
• Оригівали документів повертаютьCJI ЗВJlВRИIC)' безпосередньо піCJIJI ЗакіичCIIJIJI 

переВІРКИ. 

З.17. Якщо під час перевірки поДВIIRX дoкyмemiв ве ВИJlВJlено ПОМІШок та 
ПОрушень, представвп Уповноваженою особи: 

_ у присутності УЧВCJППCВ (уповноважсвої особи Учасв:иха) реєструє подаві 
~ в DIII3Ї peєmpвцii. до lI/IlJЇ ....,........ lIIIJIIДКOIIВfI вомср, - PeIIIЇ3ImI 
'fВCВикa або уповноваженої особи. Крім того, в lCIDIЗі ЗIІЗІІВЧВЄfЬcJI: 

_ ДJIJI фізичних осіб _ прізвище, ім'. та по батькові, зареєcrpоваве місце ПРОZИВВIIIIJI 
та ідевтифЬащіjbпdi номер у Державному реєСІрі фізИЧIDIX осіб - ПJIВТІІИХЇВ 
податків та iвmиX обов'JJ3КОВИХ платежів. J1IUI інОЗемних гpoМ8ДJIII та осіб без 
ІрОМ8ДlВства _ громВДІІІСТВО, прізвlІІЦс, ім'я та по батькові (за HIJIВIIOCТЇ), поcтiilве 
місце проживlUПlJl за мСЖВМИ УкраінИ; 
_ ДJIJI ЮРВДИЧШІХ осіб (засвовВИИХ ГРОМIДIJI8МИ Y~ ~БО ~рИДll'ПlВl\Ol ~обами 
Ухрвіви) _ HailМeвyв8ВВJI, місцезв8ХОджеВИJl. JДевтифікаційвий код зnдво з 
ЄДРПОУ; 
_ ДJIJI іноземних юридиЧВИХ осіб, cпiJп,вИX Шдориємств - RВЙМевувВIIIIJI, 
місцезнвходжeИВJI та держав&' в ~ зареЄСТРОВ8ІІа така юрвдичва особа та адреса 
реєстрації представиицтва в украівІ. 
_ засвідчує подвиі докумеJrtИ своїм JJЇдIIИСОМ та печаткоЮ; 
_ залишає в себе поданУ УчасSJПCOМ з8JIВу та копії дOД8JlИX до веі документів; 



7 
- видає Учаснику довідху 

(додаток 3), вхідний хвнток, іНФОР:і отримання документів із З8ЗначеНIІ&I - • 
зDSиачеJIIIJIМ ва звороmому боці умо йну картку на лот (додаток 4) та ІХ пер~ в проведеНВJI аукцїо ) (д хартку учасника (13 

3.18. Івформація про особ У ну одаток S). 
• у часниха (його пр 

ИJIМ документах, не П1дJlJlГає РОзголоmеRRJO' едставника), що міCТИ'l'ЬCJl в пn"аauv 
, КРІМ випадків У ~и. 

3.19. Документи повертвютьс ' стаиОВJICНИХ законом. 
я ЗlUlВнику без реєстраці-

_ ВИJlВJlеRRJI помилок які І У випадках: 
• • ,впливають на зміст ЗIUlВИ; 

- BlДcyrнoCТI на момент ПОдaннJlзВJIВ • и докумеНТІВ, передбачених П 
_ ПОДIIRНJI З8JlВИ особою цим оложеRШIМ; 

.• ' яка не має на це відповідних повноважень. 
Цей перетк пІДстав є вичерпним. 

ШСШІ внправлеНRJI виявлених помилок у повторно. часник має право подати документи 

3.20. Учасник має пр Орraвiзатор зобов'взaвиl аво огJIRRyТИ земельну дiJJJппcy до ПРО8ед1ШВJl аухціону створити моЖJIИВОсті ДПJI дoМ'VnV vvac . • дimппaI 3 метою її огшrдy. -6J-J J. НИКІВ до земельної 

3.21 •• Зареє~о~ава ЗВJIВа є підставою ДПJI )'ICJIвдеВRJI з Учасиихом догово 
умови учаcn В а)'ІЩ10Rl та набyтrя Учасником статусу Зареєстрованого учасника. ру про 

4. ПОРJlДОК та умови проведеВВR аукціону 

4.1. Аукціон проводитьCJI оргавізацією, JIКВ проводить аукціов, ва підaraвї 
дo~~opy 3 Уповноваженою особою не раніше вьк через 30 днів піCJJJI опублікувlUlRJl 
офіціівої інФормації про ПРОВeДВВJI аукціону. 

4.2. на аукціоні можуть бути присутні ЗареЄС1рОвааі учасВИJCИ (іх представmпcи) 
представники opraвiв місцевого самовpJJДYВ8IIИJI м. Броварв, засобів масової івформаціі ~ 
rpомвдсьхих організацій. Iнmi особи можуть бyrи присyrвi ва аукціоні за згодою 
Уповноваженої особи. Аукціон ПРОВОДИТЬCJI за R8JIВВOCТЇ не Meвme двох ЗареєстроВ8ВІІХ 
Y'f8CIDпdв. 

4.3. У день проведеRВJI аукціону особою оpraвiзВЦЇЄЮ, ва проводить аукціон, 
проводиться реєстрація присутніх Учасвиків. УчасJUJК (йоro предCТ8ВllВ1C) зобов'JI3aвd 
пред'пити паспорт та (ДJUI представників yqaсвиків) доручеlDlJl ва ВЧИВeIDIJI дій під час 
а}'lЩiову, зокрема участь в торгах та підпиC8IIIDI протокОЛУ про результати тoprї8. ПіCШJI 
ЦЬоro преДСТ8ВВИК організаціі, ва проводить аукціон, видає УЧВСІІИКУ таблиrпcy з 
НОмером, па повертається ПЇCJJJIзаківчеSВJI аукціону. 

Реєстрація почиваєтьСЯ за roдииУ та зaxiJAYєrьCJIза 10 хвИJIИВ до початху аухціову. 
4.4. ШCJJJI оголоmеRВJI початку проведення ayкцi~вy пред~ op~~ї, ~ 

проводить аYJЩiов, озваіомлює ЗареЄСТРОВ8ІІИХ учас~ та приcynпx ва a)'XЦIOВl ОСІб з OC��ob-- вед ... _а avrmioвy (в чаC1'ИR1t що безпосередньо С'ІОСУєrr.ся __ правилами про ~ 'J6_- • Ф • 
IІроведеввя аYJЩiону ПЇCJJJI цr.oro ОГОЛОlПеRВJI) та оголошує 1R орМІЦІЮ щодо: 

cm 
... .k.aO-l ":naRТtll (місцезваходzeRJIJI, площі. ці.т.овоro 

_ харaкreристих з '""_ p,w_-- - • llpaзначemur, мохшиві види фувкціОНaJIL!lОro викорис:таввя зСМeJIЬВОl ДШJIIIICII, умови 

ОРеади тощо); • 
_ _ .. еа'У УЧВCJIИICЇВ допущених до a)'XЦIOВY; 

- ЗlIГВJIЬВої кїJIысстї зареєстрО~ • 

- стартової ціни лary: 
.' в наступному поpJlДlCY· 

4.5. Проводить ayJCЦ10a лщитатор 



Аукціон починаЄТЬСJl з оroЛОlПенВJI Ліцитат 
ціни. Якщо ПРОТJlГOм трьох хвилин піCЛJI тр ором характеристик лоту та стартової 
ЗареєстроВаних учасвихів не висловив б иразовоro оroЛОlПенВJI стартової ціНl1 ніхто З 
nїЦll1'lТOPOM, або таке бажвнu вислови 8ЖВНВJI придбати лот за ціною, оroлошеНОIО 
прИJIИllJlється. ПИШе один Зареєстровавиіі уч&СВИІС, аукціон 

у разі копи про готовність придбати л 
два Зареєстровані учасники, ліцитатор ~:~ стартовою ціною с~овіCТИJIИ ве менш JIIC 

Зареєстрованим учасвихом (далі _ ціна) шує ~PТOBY цшу, запропоновану 
збinьшеВВJIМ ціви. ЗначеВНJI кроку aYКЦio~H:C::K аУКЦІОНУ .з подIuIыпим послідовним 
З Qрraвiзатором у межах до 1 О відсотків стартової Oц~ЄТЬCB ЛІЦитатором за поroджеВВJIМ 

ІНИ. 

Зареєстрованим учасникам ці . .... -"*'" ' ВIДМОВИnИСR придбати лот за стартовою ціною 
rвjI8D~""" внески не повертаюТЬСJl. ' 

у ході a~ioвy Зареє~троваві учасники повідОМЛJIЮТЬ про намір придбати лот за 
оronошевою ЛІЦитатором ЦІНОЮ двома способами· п;nv....--u таб • • • __ ......... JIИЧICИ З номером, 

повервутим до Л1ЦИТ~:ор~ що засвщчує ПРИЙВJlТrJl ціни, запропонованої ліцитатором 
(прИЙВJ1Т1'Jl проп~зИЦ11 ~ без голо~у), або пiдВJmим таБJIIIЧКИ з одночасним 
о~ошеВВJIМ C~OЄl ~О~ОЗИЦll стосовно ЦІВИ лота, па повивва бyrи більшою, ніж вазвана 
mциraтор~м ~&, мпnмyм ва один крок аукціону, вne обов'JI3КОВО кратною кроку 
(пропо3ИЦUI ЦІВИ з голосу). 

Якщо запропонована Зареєстрованим учасВВІСОМ ціва перевищує оroпошену 
JJiцитaтором ціну, ліцитатор називає номер учасНВІС8 і повідОмnRє про йоro пропозицію. 

у разі копи цін&, запропонована з roпосу одним із Зареєстроваввх учасників, 
бim.ma за ціну, оголошену Ліцитатором, вne ве кратна кроку аукціону, Лїциlаrор трактує 
таку пропозицію JП( згоду Зареєстрованоro учасввка збільПІИТИ ціну ва відповідну 
кількість кроків аукціону, називає вомер цьоro Зареєстрованоro учасВВІСВ і запропововану 
вим ціну, кратну кроку аукціону. 

МовЧ8НRJI Зареєстрованого учасника, що першим ПЇДВJIВ таБJIИЧlC)' з вомером пїcnв 
оronошеВВJI ліцитатором ціви, трахтуєтьCJI RIC зroда Зареєстрованоro учасВИІСВ ва 
запропоновану Ліцитатором ціну. Шспв цього Ліцитатор вазиввє. вомер. Зареєстрованоro 
учасника, що першим ПЇДВJIВ таБJIИЧКY, і оroпоmyє ваступву ЦІну. збшьmену ва крок 
аукціону. 

у разі копи прOТJП'OМ трьох хвИJIИВ пі~ триразовоro повтореВВR ОС'1'ВВВЬоі ціви ве 
буде запропонована вища цін&, Ліцитатор зВIClJlЧYє торги" за потом о~очасво з ударом 
а)'JЩiоввого мопотка та прогопошеllВJlМ спова "Продано , вазиває ЦІНУ проДIIZY. лота, 
IОМер ПеремоЖЦJI і ВJП(JIIIК8Є ЙОГО ДJIJI ШдпиcaВВR протоколу, JПCВЙ ведстьсв ПІД 1JВC 
а)'JЩiону. • 

4.6. За результатами аукціону орraвiзaцis, JПC8 проводить аYJЩ10В, CICJI8ДВЄ проток~ 
В lІСому зазвачає: 

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 
. o~)· 

_ результати торгів (остаточна ЦІВа пр , 
• б ableвyвВIIIUI Перемоzцв. 

_ прізвище, ім'. та по баТЬКОВІ 8 о В • Ліцитатором та затверджуєтьсв 
• ЄТЬCJI Переможцем І 

у 4.7. Протокол аукціону JUдIDIcy ВВJI аукціОНУ. 
lІо~оваженою особою У дСВЬ провед~ • свнвй ліцитатором протокол аукціону 

Одразу ПЇCJJJI заківЧеJDUI .aYfD1!'ollY с: переможцем комісійної вввaroродн в 
lІередаєТЬси уповноваженій осоБІ. ПіCJlJ( 



строх не більше 3 днів з ДIfJI ПРОведенИJI аукц' 
переможцю витяг з протоколу. ІОНУ Уповноважена особа передає 

Переможець, ихий ВЇдмОВИВСJl від пiдnи 
пOДllJlЬПJY участь в аукціоні. До ПРОТОКQnV В саиИJI протоколу, позбllВJlJlЄТЬСЯ права на 

. у . .'J НОСИТЬСJl запис про' n • 
йоro ПlДПИСВВКJI. цьому разІ ПРОТОкол п' • ВІДМОВУ .... еремоJIЩR ВІД 
УПОВllоваженою особою у день проведе IДПИсуєть~ ЛІцитатором та затверджyєrьСR 
Перемо)ЩЮ не повертаЄТЬСJJ. RИJI а)'КЦІОИУ, сума гарантійиоro внеску 

За умови H8JlВHOcтi достатньої кількості У__ • 
У: б ~uСIIИКUI, що вИJl8ИnИ бвжlИВJl придба1И 

пот. DОВНОВ&ЖеRа ОСО а поно8JПOЄ ТО"ГИ У rreHL пров • r ~ eAellRJl аукЦІОНУ. 
4.8. Кошти сплачені Зареєстрованим учасником JIК .. ..:~ 

івформаційвий пакет поверненню не пiдпвraють. peЄC1'p1lЦUlll1III внесок та за 

4.9 ... КопiR Протоколу та ~окумевти, що підтверджуютЬ сплату Переможцем 
ВJIЗ~а:евОl за результатами аУКЦІ?НУ ціни лоту відповідно до ухладевоro доroвору 
кyпuunоопро~ права оренди. є ПІДставою ДnR ПРIlЙRRТТJJ рішеВНR Оргаиізатором про 
~еввя МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радОЮ та Переможцем AoroBOPY ореllДИ 3CМeJIЬJIOї 
ДШJIIIIGI. 

4.1 О. Усі спори (розбіжності) щодо порJlДК)' проведеlПlJl аущіоиу розв'JI3yкm.ся 
(BpeтynЬOByJOТЬCВ) під час loro проведеВВJI орraвізвцією, па проводить аукціои, за 
поroДЖeввJIМ з предСТВВВИJ(ОМ Уповвоваевоі особи. 

4.11. Гаравтійвий внесок перервховyєrLСВ всім УчасllИX8М відповідво до пymcтy 7.2 
ЦЬОro Порsщxy ка іх поточві рахунки, зазначені в докумевтах, ві ДОД8ЮТЬСВ до 38JIВи про 
участь в аукціоиі, 1фїМ ПеремоЖЦJI та Учасвихів, ві ве ВИJIВИJDI бaJaUIU придбати лот за 
стартовою ціною. 

4.12. Реєстраційні внески повервеввю ве Шдш'вють, крім випадків, передбачених 
цим ПОРJrДКОМ. 

4.13. rnд час проведеВJIJI аукціону (від момеиту йоro початку до заверmeвu) ве 
ДОЗВОJDIЄТЬCJI: 

потом; 

оо втрyqaв:п В будьооJJJCИЙ спосіб у торги осіб, що ве 38JIВJIеШ в тoprax за xoвкperввм 

_ персміщСIDIJI У залі, де провоДІТЬСІ торrи, без Д03ВOJl)' Ліцитатора; 
_ ВЧИВСIDIJI iиmиx діі, що порушують пор.,цок проведеJIJIJI тopI'ЇВ. 

4.14. Ліцитатор ДlUI усувeJDIJI uорушевь та пововлеВВJI поpJJдКY має право: 
З реєстровввоro учасника чи присyrвю особу про ycyвeвJIJI 

ПОPYlП;~С:е ::П:&.ьс.::дв:ro разу за J«Jxaпdi вид порушень; 
, сВИn чи приcynп.оі особи ЗIIJIJШIИТII 3М тopriв 

- Вимвraти від ЗареєСТРОВIUIОro уча то' • 
За аеодворазове порymеВВJI порі"дКУ upовeдeJПUI pnD, 

ВІІЯ а)'ІЩЇОJl)' та Оl'OnОСИТИ перерву У разі 
- тимчасово прнпивиtJl проведе авИJI проведеlld тopriв. 

DОРУІІІСВВJI3ареєстровВВВМИ учасJDП(IIМJI пр 

s. Результати аукціону 
нвя ayJCЦЇOНY Уповвоважена особа пуБJIЇJCyє В в 

5.1. ПрoтяroМ 30 днів піcmr проведе ПlUlорама» або ва веб-caйri Броварсьхоі 
~eтi Броварської міської ради «БРО:;riв із зазвачеВRJJМ: 
&ІіСЬКоі РаДИ повідомлeRIIJI про результв оо • • 

• ЗеА!eJlЬВО1 дiJuIIIКИ' 
.. МЇCЦJI розташувВВВJI та розМІРУ 
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- ціни продажу права оренди земельної ділянки, 
аукціону; ВІ13Н8ченої З8 резуnьтатвмн 

- цільового призначенНJI земельної дinявxи. 

5.2. Аухцїон визнається таким що не ВІД· б . , УВСІ, У разІ: 

- Biдcyrвocтi УчасllИXЇв або наиввості ва тор 
rвx JlИlDе oдaoro Учасника; 

- копи жоден з Учаснихів не запропонував ЦІ. • ну, вищу за стартову; 

- не п~с8ННJ( Переможцем ПРОТОКОЛУ із зазначеllRJll.l резуnьтатів аукціону; 
- ве П1ДПИсlШНJl Переможцем AoroBOPY купівлі-продажу права оренди У 

ВCТ8Rовлeвd цим ПОРJIДКом термів; 

- веСШІати в УCТ8Rовлевиіі СТРОК Переможцем налCЖRої суми за придбlUПlЙ пот; 

- не підпис8ННJI доroвоРУ оренди в терміни, визвачені цим ПОРRДICом; 

- првпивеНВJI та не пововлеННR аукціону в випадках, передбачених цим ПОPJJДКOм; 

- В разі ВИJlВJJеНВJI піCJIR заківчеRНR аукціону порушень, які впmmynв (Moгnв 
ВOJIИJIYТИ) ва йоro результати; 

- в iвmиx випадках передбачених цим Поридком. 

РішеВНJI про ВИЗВaННR аукціону таким що ве відБУВCJI, приймається 
Уповноважевою особою у "1'ридеllRИЙ строк піcnи вивиквеRRJI підcraви ДJDI тaкoro 
ВИЗВIIIIВJI. 

В разі виник:веВНJI підстави ДJDI ВИЗВ8ВIIJI аукціону таким, що вс відбувси, 
Уповноважева особа вевідІшадво повідОМJIJIє про це Орraвiзатора. 

Рimевви про ВИЗВВВВJI аукціону тахим, що ве відбувси може бути ocкapzeвo у 
судовому порJlДК)'. 

5.3. Результати аукціону, проведевоro з порymеВВJIМ вимог цьоro ПОpJrДКy, можуть 
бути ВИЗВЕ У судовому поридку ведійсними. 

ВизвllВВJI результатів аукціону ведійСНИМИ ТJIПIе за собою ВИЗВIUDIJI ведійсним 
доroвору оренди, уІШВДевого з Переможцем. 

5 4 У • вйmrrrя рішеВВJI про визв8ВВJI аукціону таким, що ве відБУВCJI, або 
визв~ ·веJ:::И його результатів, повторний ~yкцiOB ~oxce бути проведевиІ ве 
т ... в:... • •• .. .пп ... з nua набvrrJl чиввоcn Т8ІСИМ рuпевпм. 
-.иuше В1Ж через ппсть М1__""'-' J •• ' • 

. \ЦИТЬCR У зв'изку З ТИМ, щО жоден з учаСІІИІСІВ ве 
Якщо повторний ayкцt?B Щ;::' пот за ціною, вищою за старшву, МОЖJIIIВе 

ВИRвив бажаввк придбати ВІДІІОВ . 1'0 ОМ 8Jle ве вихсче ціви, що визначена за 
3ВJDкeВВJI стартової ціви ПОТІ о~rm;::кир з 'дотримlUlВJlМ вимог, уcraвоJШеввх цим 
Результатами експертної rpomoBol о , 
ПОР_ом. 

• овоДИТЬCR вїдповїДRО до IUtoro ПоpJrДtCy. 
Повторний аYJЩIОВ пр CJI Переможець поп-mnv 

укціові ве допусКВІОТЬ -r----
5.5. До )"Jacтї у повторвоМУ а вартості пота за доroвором, відмовивCJI від 

ТОргів, що ве СПJIатив в yCТВlloвne~ .строк чи від підпиC8ВВJI ПРО1'Окопу із 383вачeввJIМ 
УІспадеllВJl договору оренди земельВО1 дiJDDIICИ 
Результатів аукціону. проведеllВJl аукціону, JПd ВПnВВВlOТЬ ва 

5.6. у разі BuвneВJIJI порушень пор::ДІТЬ до дискримінації ЗареєC'l'pОВаввх 
06'ЄkТиввiсть визвачеВIIJI ПеремоЖЦІ, оо пр авІ, уповвовucева особа має право визнати 
Y'lacВlUdв або iвmим чином порУШУЮТЬ ІХ пр 
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аукціОН таким, що не відБУВСJl та 

поВІД• оМИ'l'И Орraнізатора. розпочати орraвізацію повторних торпв про що 

б. укладання договорів купівпі-прода 
оренди зеМeJlЬНОЇ ділянки жу права оренди земельної дiJJвнкп та 

6.1. На підставі затвердженого про то • 
б І· 3 б . копу а)'lЩ10ВУ Орraніз П зо OBI38R1 ПРОТJlГOМ 8нIовсыolx днів укласти • •• атор та ереможець 

Переможець зоБОВ'JlЗаннй перерахувати кошти дого: кушвш-продажу права оренди, а 
rврактійного внеску) ПРОТJIГOМ 5 банківських ;,,~ пр авий лот (за вирахувlllПlJlМ суми 
8DЗвачевий Орraнізатором рахунок. ІВ з дати уклвдеllRJl цього договору на 

Якщо Переможець не вніс належної до СІШати суми б псрmвм цього пункту гарантійний в.н В строк, перед ачеllИЙ абзацом 
, несок кому не повеpтaєrьCJI. 

6.2. Договір оренди земельної дimmки пiдпиraє нота • • 
державній реєстрації. pIВnЬHOМY ПОСВlДЧевmo та 

• .б.3. Усі витрати. пов'извні з yкпaдaниJIМ та нотарівnьним посвідчеВВJIМ договору 
~-продажу права оренди земельної дішппси та договору оренди земельноі дiшuпcи 
несе 11 Орендар. ' 

б.4. Договір оренди земельної дiшJвки має відповідати типовому договору 
затверджевому постановою КМУ від 03.03.04 р. Н!!220. ' 

6.5. УМОВИ ДОГОВОРУ, ве зазначені в типовому договорі, умовах проведеВВJI 
аущіову та рішеВВJIX Броварської міської ради. прИЙВJ1ТИX згідно з цим Поридом, 
ВИ3ВВЧВЮТЬCJIза погоджеВВJIМ сторів. 

б.б. Договір ореиди укладаєтьCJI в 1 О-ти деввий термів з MOMeВ'l')' ПРIlЙlU1ТrJl 
pimевви Броварською міською радою про н8Д8ВВК земельної дiшuпcи в оренду та ПРOТJlГOм 
30 календарних днів ПЇCJUllоro yIOIвдeВВJI пiдmп'aє державній реєстрації. 

б.7. У разі відмови ПеремоЖЦJ! укпасти Договір оренди земельної дimDIки аукціон 
ВВ3RaЄ'1'ЬCJ1 таким, що ве вjдБУВCJI, а гарaвтiйвd внесок ПеремоZЦlO не повеpтaєrьCJL 

б.8. Право оренди земельної ДЇЛJDШI виникає у Оревдар. піCJIJI ПЇДПИC8IIJIJI акту 
DpиlмllВlUl-передачі земельної ДЇЛJIВКИ зПдво з укладеним договором оревдв. 

7. Порядок розподілу та використання коштів від проведення аукціону 

7 1 П б· ПЇДІ'ОтоUИ лоту до проДEDКY на аукціоні здіісвюєп.CJI за 
рахунОК· ~o:eд;::B::B~HOї особи з наступним B~OДYВIIВIIJIМ за рахунок 
~ .ЙВИХ • свиків аукціону. ПроведеВВJI a)'КЦ10~ та B~тa ВІП!ВГОРОДИ 
п:-=_8Ц1 • ввеск1В уча К коштів реєстраціihIиX внеСКІВ учасНИКІВ a)'КЦJoвy. 
"&ЩИПТОРУ здійсВЮЄТЬCJIза рахуво • • ес визваЧВЄТЬCJI УПОВВОВIDКCною особою та 

РОЗМІр реєC'l'pаційвоro ви ку итri витра't пов'JI3ВВВХ з оргавізацією та 
обчиCJПQЄТЬCJI з ypaxyвlllDlJlМ потреби У покр , 
ПРоведеВВJIМ аукціону. • • ої особи вjд проведеВВJI а)'КЦ10ВУ cпnaЧeJl1 суми 

7.2. У разі відмОВИ УПОВИОВВЖСВ lIJI8ТCICЇВ за банківські перекази повеpтвIO'l'llCJI у 
:ЄСТрaцilвиx внесків за вирахувaRIIJIМ відповідного рішеНВJI усім УчвсlDIК8М У повному 
lТВдеВІІИЙ строх з моменту приfiВЯТ1'Я 'юані з орrввiзацїЄІО та провсдeJDIJIМ аукціону, 

О~CJI3і. а витрати уповноваженої о~БИ. п:s В iвПJИX вИПадках суми peєcтpaцiRввx внесків 
В1ДПпсОДОВУЮТЬСJl за рахунох ОрГ8JllЗатоР 
Ве ПовертвютьCJI. 
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суми raрантіАних внесків за вирах вн . 
пpoтяroМ п'яти банхівсьхих днів з момеІПУ >;: НJIМ ПJI~теЖ1в за бвmdвські перекази 
.. :,,1IIItlII в оренду за результатами avrn,· РиiburrrJl р~шевВJI про BвдвнВJI зсмельноі 
p,w-- " ... ~IOВY, ПРиiburrrJl РlшевВJI • 
ТaJCIIМ, що ве відбувся або визнВНВJI в и про ВИЗНВНВJI &)'ІСЦ1ову 

. б' . еДІ СВИМІІ ЙОГО результатів повертаютьCJI усім 
учасвикам, JIКI не упи ВИЗНВНІ Переможцями кр;.. • б 
ПорJIДКОМ. ' АВІ ВИПадк1В, перед ачених цим 

7.3. Уповноважена особа відповідно до договору з л· " • • щита тором сплачує nому 
BВВвropoдy У РОЗМІРІ, ЩО зазначаЄТЬСJl у договорі. 

7.4. Прав~ на оренду земельної дimппcи ве може бyrи придбаве за рахунок 
б1ОД)КСТІІИХ коШТІВ. 

7.5. Івоземві юридичні особи, іноземні rpомвдRВИ оплачують вартість лотів 
відповідно до закову в національній вlJПOТЇ на зaranьвих підставах і лише з банківсысих 
рахувків. 

7.6. Сума гарантійного внеску, сплаченого Переможцем, зараховуєтьCJI в рахунок 
ввков8ИВJI вим зобов'изaRЬ за укладеним договором купівпі-продажу права оренди 
земельної дimmки і перерахОВУЄТЬСJl Уповноваженою особою на рахунок Орraвізатора 
протиroМ ОДНОГО банківського ДRJI наступного за днем підпвсавви протоколу аукціону. 

У разі відмови від укпадеRВJI договору купівпі-продажу гаравтійвий внесок 
Переможцю не повертаЄТЬСJl. 

7.7. на рахунок Уповноваженої особи надходить кошти: 

- від реалізації Учасвихам інформаційних пакетів; 

- реєстраціііві внески; 

- гарввтіііві внески. 
7.8. Кошти, що ввдійпши Уповноваженій особі від реапізаціі УчасlllПC8М 

інформаційних пакетів та реєC'l'pаційві внески не повертаюТЬcJI УчасlDlX8М, та 
ВВКОристов)'IOТЬCJI Уповноваженою особою на ПОКР~JI .витрат з підготовки та 
npoведевви аукціонів, а також ва підготовку наступних а)'ІСЦ10И1В. 

8. Умови оренди 

8.1. Істотвими умовами договору оревди, зокрема є: 
гідно з типовим договором, затвердженим 

- уклвдeRВJI дo~~op~ ope~ ~ 03.03.04 р. N!220 та умовами, визначеввми ва 
постановою Кабінету МіністрІВ УкраІВИ вІД 
а)'JЩiовї· 

• IIВJIМ· оо .. :nnnrll за цільоВИМ призначе • 
- ВІІ1СориCТВВВJI земenьВОІ W"--

-умови вихориCТIIВВJI земeJlЬНОЇ ДЇJJJIIIICИ; • 
оо ":ncnnnl обмежень та обтяжевь. 

- вставовпеlПUl ДJIJI земепьвО1 W"--

б ~enь1lВX норм. 
- датримВВВJI державВИХ 1. .. ~ Організатором: 

евди Bcтaвoвn.-a 
8.2. Істотні умови договору ор • 

- термів оренди: 25 років; • . нормативної rpОlПової OЦЇВICII земпі ва 
• оо. 10% BiдcoТICIВ віД - РОЗМІр ореНДНО1 плаТИ. 

РЇК; ф.lIJIЬної та ішкенервоі івфрастрyкrypи 
ОзвИТОК со б'. бv'дув._" 

- здilсвеlПUl відрахувань на ро а сті буДЇВJIИЦТВа о єкта МІСТО '" --І 
~cтa: 10% 3IU'8JIЬHOЇ коП1ТОриСНО1 в рто 
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вJ13начеаоі зriдво. з державними оо бу~вenь1lИМl~ HopMar.m, без урахув8IПUI витрат 3 
IlДбauвя та ВИДUI~ШUI земельно! ДIЛJПU(И, ЗВUlЬневвя будівельноro маАдвичика від 

: .вenь, споруд та !JDICеиервих мереж, влвmтyвВIUIJI Bвyrpimвьo- та позамвйдaичmcових 
=нераих мереж і споруд та транспортних комунікацій. 

8.3. Про умови оренди MВJOТЬ бyrи поінформовані всі VчаСВJIJCIІ. За цієі YМOB~ 
О raкiзатор може відмовити Переможцю в ухпадевві договору оренди на умовах, JIX1 

в~JUПOТЬCJI від істотних умов, визначених зriдqо з цим ПорJIДXОМ. 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією . __.. . ... 
ПОСТ1ИНОl КОМІСll З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу _+~-=S~~:f. VJ.Гудименко 

------JS~ 
ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.АнДРєєв 



Додаток 1 

до ПорJlJOCY проведСIПUl аукціону 3 

продажу права орсвди зсr.ICnЬНОЇ 
Д~КИ в м. Бровари, в редахції 
plme~ §роварської міської рвди 
від (.11{ Y~H..c- 2009 р. 
Н!! 1'!J1-P- -05 

рсєстраційвий номер ЗВJIВИ ____ _ 

дата pcEC'l'pвцii СС_» ____ 200_ р. 

Реєстратор _________ _ 

ЗАЯВА 

на участь у аукціоні 3 продажу права оренди 31!JfIЄll6110; ділянки 

Прошу допустити до участі в аущіоні з продажу права оревди земельної дішппси 
ПDощею ra. розташованої в м. Бровари ___________ ~ 

31U1В11ИК (повне Н8ЙМевувlИllJl) 

Ідентифікаційний ход або номер 

Свідоцтво про державну реєстрацію (ДJIJ1 юридичних осіб та фїЗII'UIИX осіб -
суб'ЄПЇв підприємвицьхої дiJшьності) - _______________ ____ 

МісцезнаходжеВВJI (місце проживВШIJI) 

Керівних або уповноважена особа -_-----------------1 
Паспорт - Н!! І видаНИЙ (С_» ---- - р. ----

Д • поввоввzeВВJI керівника або УПОВВОВВZСВОЇ особи - --
охумевт, що посвJДЧyЄ 

---------------------------~. -
Реквізити бавхівсьхоro рахувху ДJIJI повервeJIВJI raравтШвоro ввеску: 

Б~ __________ ---------------------------

о~~ач: ________ --------------------------------------

~p~:------------------------------------------
КОдО1рвмувача: ___ -------------------------------------

МФО· б І -• • ву 03ввйомпевd та зо ов :sзуюсь ІХ 
3 умовами та правилами проведеВВJI аyкцt:амісійвОЇ вввaroроди орraвiзвціі, JПCa 

ВВкоауватв. ВИCJIоВJПOЮ зroДУ щодо УМО~~lЩЇfhпIX та raр8ll1'ЇЙllllX внeCJCЇв. 
IІроВОдвТЬ аукціон, повервeRВJI або УІРВМ р 

«_» 200_р. 

М.п. (прізВВJЦе та івіцїrши) 



(3воротня сторона) 

Перелік документів, що додаЄТЬСI до 31U1Ви 
Юрпдпчва особа: 

- нотаріально посвідчені копії устаиовчих документів; 

- копів та ориriнал свідоцтва про державну реєстр • оо 
ац1Ю ЮРИДИЧН01 особи· . . . . 

- КОП1Jl та орипнал плаТІЖНого документа про СМ! ._ rJ гаРВНТ1ааОГО внеску; 
- копїJI та ориriнал платіжного документа про смату реєстраційного внеску; 
- копію та оригінал ШІатїжного документа про омату вартості інформаційного 

пакету; 

- довідка про б~ВсьІСИЙ рахунок/рахунки, з JIICИX здійсиюватимyrьCJI розрaxymcи 
за придбану земельну Д1JIJIНJ(Y; 

- довідка про відсутність заборгованості щодо матежів до бюджетів усіх рівнів; 

- довідка про відсутність заборгованості по заробіmiй маті; 

- копія та ориriвал документа, що посвідчує право уповноввхсеної особи на 
ВПОНIIJIIIJI дій, пов' JlЗВВИХ із проведеИВІМ земельного аукціону (у вИDВДХУ необxjдиості). 

ФЇЗD'lllа особа: 

- КОПЇJI та оригівал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприЄМЦІ; 

- коПЇJI та оригівал платіжного документа про смату гарантійного внеску; 

- ІСОПЇJI та ориriвал платіжного документа про СlШВту petetpвцiboгo внеску; 

_ копію та ориriвал платіжного документа про ОПJIату вартості інформаційного 
пакету; 

_ довідка про банківський рахунок/рахунки, з ІКИХ здійсиювВ'l'1IМY1'ЬCJI розрaxymcв 
за првдбвиу земельну ДЇЛJПIICY; 

• • втв, ЩО посвідчує право уповноваженої особи на 
- ІСОПUI та ориnвал докуме • (у випадку необxjдиості). 

ВИКовlUIIIJI дій, ПОВ'JlЗ8ВИХ із проведеВIIJIМ земельного а)'КЦ10ВУ • 

- ІСОПЇJI паспорту; 

-ІСОПЇJI довідки про присвоЄВВJI ідентиФікаційного номеру. 

Виконуючий обов'JlЗКИ міського 
roлови - секретар рвди 

І.В.СапоЖІСО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -. . . , 
начальника земельного ВІДДІЛУ .' _~.J ------
ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

. . . . . .. -

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до Порвдку проведеllJD( аукціону з 
продажу права орепди зсмепьвої 
дuuППcи в М. Бровари, 
затверджеиоro рішеВІІІІМ 
Бр~арсьхої міської ради від 
.?,7 ~..? 2009 р-
М ~'''lJ!J 

Журнал реєстраціі 

З/lRІ УчаСНlІків аукціону 3 продажу права opelldu 3l!JfleJl'Hol ділянки 

1. Реєстрацifblий номер 
OO~~ ________________________________ __ 

2. Дата реєстрації; номер 

~p~~~---------------------------------

3. НllЙМевув8ВИJI Учасвика - ЮРИДlAllої особи 

4. Прізвище, їм'я та по-батькові Учасивка - фізичиоі особи, або предСТВВIDID УЧВСJlJlXa-
юр~оіособи _________________________________________ ___ 

s. МісцезиаходжеВIIJI або місце прожив8ВВJI Учасmпca (пошroві 
~Dіз~)~ ____________________________ _ 

6. БamciвCЬId 
Р9Віз~L-________________ ---------------------

7. ДoItyМeнт про СПJlату реєстраційиоro ввССІСУ 

8. ДoltyМeнт про СПJlату raравтійвоro ввеску 

9. дОкумент про ОПJIату івформаційвОro пакfffY 

10. З 3смenьВОЮ ДЇJDПIICою 0зваіомnеиий 

І 1. З ПРавилами проведеSИJI ayкцioJJY 

(Шдпис) 



озвailмJIевий і згоден 

12. З JlОpJJдКОМ оплати за придБВИJdi 
об'єкт ознаАомлений і згоден 

13. Картку Учасника аукціону одержав 

14. Із савхцїJlми за порymеlПlJl правил 

ОЗВ8Йомлевиit і згоден 

15. Достовірність даних, внесених до 

журналу реєстрації, засвідчую 

Докумсвти у кїльхості, _______ Вркymїв 
~DВD~ ______________ __ 

Виконуючий обов'JJ3ІСИ міського 
гопови - секретар ради 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

LВ.Сапоис 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
. w.. . ... 

ПОСТІИВОl КОМІСll З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу " . ....=;;;::;r-....М.гудименКо --- -_ ... ~-

. -:-:-:---
~' .. 

.. ... , .. 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



Довідка 
. 

Додаток 3 

до Порадку проведенНJI аукціону 3 

продажу права оренди зсмenьвоі 
дiJuuucи в М. Бровари, 
затвердженоro рішеВВRМ 

БР9!арськоі міської ради від _ 
;;~ ~..? 2009 р. 

N! 11= -:r:a-

про Оll'рш.аllНJI дОNJ1Аfенmів від УчаСНlIRа аунціону :І "podtDIC,Y "рава оренди 
:lU'.ЄЛЬНО; дїЛВНRU 

цк довідка видвва Учасвику аущіону з продажу права оренди земenьвих дUumOK в 
М. Бровари __ ~~_~_~_~~-~-=-__ -----: _____ --::---::-:_ 

(прЬвище, їм' .. по-баn.кові фЬичноТ осоБІ" повне нaJlмeНYВlННllOplrдll'lHOT особll) 
вmму,що ___________ ~------------________________ __ 

-

(нllЯменув8IUIJI УповноваеноТ особll) 

прdвJni ваступвї докумевти: 

ес » 200_р. --- --------------

- ншса уповноваженоТ особи) 
(11Осадв. nJдпиc. прізвище та ініціlUllf npедс'1'18 

м.п. 

Виховуючий обов'JI3КИ мїськоro 
roлови - секретар p8ДII 

І.В.Свпохасо 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

ОО 

о • 

. . удименко 

В.О.Андрєєв 



Додатох4 

до ПорЯДІСу проведенИJI аукціону 3 

продажу права оренди зсмem.вої 
дimпncи в М. Бровари. 
затвердженого рішеВJIJIМ 

Б7/РСЬХОі "Ііськоі ради від _ 
,.~~ 2009 р. 

не -13 -І. '../)5" 

ІИфо~~~ційна картка на лот 
: 

Дата npоведеНIUI аукціону - «_)) 200_ року. 

HalмeвyвВВНJI лоту - право оренди зсмсnьвої дimmки ПJlощеlО ra, 
ро:пашовааоі за адресою М. Бровари. ___________ _ 

Цільове призвачеННJIзсмельноі дimппcи - ____________ ___ 

СтрОК оренди - рохів. 

Розмір оревдвоі плm":..., _______ гривевь ва ріх. 

Стартова ціва лоту - ______ rpивсвь. 

(nacвдa. підпис, прізвище та iнiцianи npедCТUJIIID УПОВВОВВJIOноТ особи) 

м.п. 

І.D.СапоDO 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
. U.. . ... 

ПОСТІИНОI КОМІСII З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



ДодатокS 

до ПОРJlдку проведенlUI аукціону 3 

продажу права opeВДJI земельно і 
дiтnпcи в М. Броварн, 
затвердженоro рішemurм 

Бр'О~ ької міської рвдн від _ 
7:Q(,:--.!f--f:'; ~~Vt:&~l-D- 2009 р. 
Н!! ~ -' t)O 

Картка учасника аукціону 

дата проведеВВJI аукціону - «_» ___ 200_року. 
Нвймеиув8ВВJI учасвика-________________ _ 

Прізвище ім'я та по-батькові представвнка )'Часинка - ________ _ 

Лот, ваJПOlЙ претендує учасник: ____________ _ 

(liaсадв. підпис, npЬвище та інiцianи представника УПОlвоuжeвоt особи) 

м.п. 



(3ВОРОlnllЯ стОРОllа) 

Умови проведення аукціону 

(,""lRг 3 Порядку "POBєдЄHНR ayI(If;OHu 3 "rpo~a 
..., u жу "рава орєндll 3t!JfIЄIIIIHO; 

дUIRНl(и) 
4.1. Аукціон ПРОВОДИТЬся організвціЄJО __ • 

у , ААа проводить аУКЦІОН, ва підставі 
ДфО;Уи ~ Ф ПОВНО~8Женою особою не раніше ніж через ЗО днів піCJIJI опубniкувaвu 
о І 01 Ш ОрМаІЩ про проведвВJI аукціону. 

4.2. На ayкцi~Hi ~ожуть бути присyrві Зареєстровані учасВИJCИ (іх представнихи), 
предСТВВRИICИ opraн~B ~cцeBOГ~ самовридувaвu М. Бровари, засобів масовоі інформаціі та 
rpОМ8Дських ~рraн1Зацій. ~ особи можуть бyrи присутні на аукціоні за згодою 
УПОВВО~8ЖеНО1 особи. АукЦІОН проводиться за BВJlВBOCТЇ не меRIПе двох Зареєстрованих 
учасmпaв. 

4.3. у день проведеRВJI аукціону особою орraвізацією, JIКIl проводить аукціон, 
проводиться реєстрація присyrнiх УчасНИІСів. Учасних (його представних) зобов'язаний 
пред'JlВИТИ паспорт та (дnи представнихїв учаснихїв) доручеRВJI ва вчинено дій під час 
аукціову, зокрема участь в торгах та ПЇДПИcaввJI протоколу про результати тopriв. ПїCJIJI 
цьoro предст8ВRВJC організаціі, JIКIl проводить аукціон, видає учасllИКY таБJlИllК)' з 
номером, па повертається піcmr закінчевu аукціону. 

Реєстрація починається за годину та заківчуєrься за 1 О хвиnив до початку аукціону. 

. 4.4. mСШІ оголоmеВRJI початку проведевu аукціону представвих орraвiзaцtї, па 
проводить аукціон, ознаіОМJПOє Зареєстрованих учас~ та присутніх на аукціоні осіб з 
ОСІІоввими правилами проведеRВJI аукціону (в чacтmn, .що безп~середвьо стоcyєrьси 
проведeввJI аукціону ПЇСШІ цЬОГО оголошеRВJI) та оголошує шформaцuo щодо: 

_ характериCТИJC земельноі ДЇЛJIВXИ (місцезнахОДЖСRRJI, ~o~, цim.oBOГO 
ПРR3ВaчеRRJ[, можливі види функціонального вихориcтaRВJI земельНОІ ДIJIJIВICИ, умови 

оренди тощо); 

_ зaranьної кількості зареєстров8JIВX Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціви поту. 
4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наСТУПНОМУ порвдку. и 

8IIJI Ліцитатором характеристик лоту та стаРТОВ01 
• Аукціон почиваєтьCJI з oгono~e взового огопошeвRJI стартової ціви ніхто з 

;uш. Якщо прoтвroм '1'рьох xвН1lВВ mCJIJI б~8IIJI придбати лот за ціною, оголошеною 
~peєCТPOBaввx учасників Не вислоВИВ ~e один Зареєстровввий учасввк, аукціон 

ntцIrraтoPOM, або тue бlDКllJlU вислови 
DplllDпlJIєrьCJI. • • 

• ба пот за стартовою цШОЮ СПОВ1CТИJ111 не менш JIК 
у разі ХОJIИ про готовВ1СТЬ прид rи збівьmyє стартову ціну, запропоновану 

два ЗареєC'l'pOВвві учасВИХИ,. ~)p на крок аукціону з ПОД8JlЬШВМ посшідоввим 
Зареєстрованим учасвихом (ДВJIi - Ц1JI.a, вставовmoЄТЬСИ Ліциraтoром за погодzeIIВJIМ 
3біпьmeвuм ціви ЗвачеВIIJI кроху ауКЦ10В)' оо m_ 
3 О· . 1 О відсотків стаРТОВОІ ц-а' 

Pl'ВIIiзатором у межах до • відмОВИJПICS придбати пот за стартовою ціною, 
Зареєстрованим учасJПIК8М, JК1 

l'apаатійві внесJCИ не пов~· ІД' 0 •• "8Wn'I'L про намір придбa11l лот за • va.сВJПCИ пов aYииaRl6-
Ухо'" avrпт'oиv ЗареєСТРОВ8В1 J - обами: пiдwrrrJIМ таБJIИЧКИ з номером, 

- 'J6 __ -J • lІІІома спос оо • 

ОfOЛОшеною Ліцитатором ц1ВОЮ ""': Є JIЙIUIТ'I'В ціви, запропонованОI тцвтатором 
1І0Вервутим до niцитaтора, що засвідЧУ пр 



(npJIЙJIПТЯ пропозиції ціни без ГОлосу) б . 
- 'оо , а о ПtдНJnтJlМ тa6n-.,.. 

оroпошеННJIМ СВОЄl ПРОПОЗИЦll СТОСОВНО ціни лота, .. ап"UUI З одвочасним 
ліцитатором ціна, мінімум на один крок а .Іка ПОВlшна бyrи більшою, ніж названа 
(пропозиція ціви з голосу). УКЦlОНУ, але обов'изково краТВОIО кроку 

Якщо запропонована Зареєстрованим . 
• . учасником ЦІна перевищує оroлошену 

ліцитатором цшу, ЛІЦИТатор називає номер учасника і повідоМJIЯЄ про йоro пропозицію. 

• У p~i копи цін&, з~опонована з roЛОСУ ОДНИМ із Зареєстрованих учаснихів, 
БJJlЬша за цmy, .оголошену ЛІЦитатором, але не кратна кроку аукціону, mцитатор трактує 
~ • пропоз~uo ~ згоду Зареєстрованого учасника збinьПІВТИ ціну на відповідну 
КJJIЬК1~ xpolClВ аукЦІОНУ, н~иває номер ЦЬОГО Зареєстрованого учасника і запропоновану 
вим цшу, кратну кроху аУКЦІОНУ. 

МовЧIIВВJI Зареєстрованого учасник&, що першим підняв таБJlИ'ПC)' з номером піcmr 
Оl'OJlоmеИВJI ліцитатором ціви, трактуЄТЬСI ІХ згода Зареєстровавоro УЧВСRИJCа на 
запропововану Ліцитатором ціну. ПіCJIJI цьоro Ліцитатор вазиває номер Зареєстрованого 
учасВИЮl, ЩО першим пiдвJIв табnичкy, і оroлошує наступну ціну, збільшену ва крок 
аукціону. 

у разі копи ПРОТJIГOм трьох ХВIIJIИВ піCJIJI триразовоro повтореlllUl ОСТВІШЬоі ціви не 
буде запропонована вища цінІ, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціоввоro молотка та проголошенНJIМ спова "Продано", називає ціну продажу ЛОТ&, 
номер ПеремоЖЦJI і ВИЮlИКВЄ ЙОГО Д1UI ПЇДПИC8ИНJI протоколу, пd ведетьCl під час 
аукціону. 

4.6. За результатами аукціону орrauiзaцil, JII(8 проводить аукціов, cКJI8ДВЄ протокол 
в вому зазвачає: 

- вазва лоту; 

- стартова ціва лоту; 

- результати торгів (остаточна ціва ПРОдажУ); 
• • б . бо --~·eвyвlUlВJ( Перемохсцк. - прІЗвище JМ'Я та по атьКОВl а IUIIUII 

4 7 П ' • vv "nmтRcvєтr.CI Переможцем і Ліцитатором та затвердzyєтьCl .• ротокол аукцlО_." ~ ." . 
Уповвоважевою особою у день проведеRВJI аукФОВУ. • 

• • підпвсавиіі niцитaтором протокол а)'lЩ10ВУ 
Одразу ПЇCJUI з~ВВJI .а,,::оВУ CПJI8ТИ перемохщем комісійвоі вввaroроди в 

llepeдaєrься уповвоважеsiй осоБІ. CJII ту В С1Рок ве більше 3 днів з два проведeввJI 
РОзмірі 4% від остаточної ціви продажУ ло жцю ввтяг з протоколу. 
аYJщiону Уповвоважева особа передає перемо nnV позбllВJlJlЄТЬCJI права ва 

• пiдпRсaRВJI протоК-а.", 
Переможець, JП(ИЙ відмОВИВСЯ вІД ос..-..,.а запис про відмову ПеремоЖIVI від 

n"' ... _, • . П. YnVYI'OKOпy вн B~"- . СІ 
~Uamy участь в аукФОШ. 1-1\0 " .. --- підписуєтr.CJI ЛЩвтатором та затверджуєrь 
loro пїдписаввя. у цьому разі прото~~eвRII аукціону, сума raравтійвого внеску 
Уповвоваженою особою У день пр 
Переможцю ве повертаЄТЬCJl. • У -І. ЩО ВlUlВИJIИ бвивu придбати 

. і JCiлr,КоС1'1 ЧВСAAAU'" • 
За умови наявноСТІ достатньО rи у день проведeJIIIJI аукФОНУ. 

ПОт, Уповвоважена особа повоВJПOЄ тор сввком JIX реєстраційmdi внесок та за 
. З eECТPOBaRJIl'I)"18 • 4.8. Кошти сплачеш ар пiдJUI1IIOТЬ. 

urФОРмаціibndi пакет повервeJDDO ве підтверджують СПJIВТУ Перем01lЩем 
4 9 К . протоколу та дoкyм~' :; відповідно до укпвдевого договору 

l8з ':' ОП1Jl 1'8МИ аукціОНУ ЦiВR JI ИЙJIAТ1'Я рiJпeвD Орraвiзатором про 
IІа'!еВ01 за резуnь'l'll підставою Д1UI пр 

JC}'пfam-продажу права оренди є 



YJCIIIдemDI між Броварською MiCLKOIO рад П 
дinJВЮI. ою та ереМожцем договору оренди земельної 

4.1 О. Усі спори (РОЗбіжності) щодо 
(BpeГYJlЬOBYlOТЬCJl) під час його проведен~О~JI~:р~ведеlПUl аукціону розв'язYlОТЬCJI 
пoroджеlШJlМ з представником УПовноваженої о Рб ВЦ1Є1О. JlКa проводить аукціон. за 

са и. 

4.11. Гарантійний внесок перераховуєnся всім У " 
цього Поридку на іх поточні рахунки зазначені в д часвихам.ВlДПовlДІІО до nyикry 7.2 
участь в аукціоні, крім Переможця T~ Учасників ,:.;:ентвх. -:s додаюТЬСЯ дО 38JIВИ про 
стартовою ціВОIО. • е вИJlВИJIИ ВЖВIUIJI придбати пот за 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не пiдпяraють' • ба 
цим ПорJIДКОМ. • КРІМ ВИП8Дl(Jв. перед чених 

4.13. під час проведеlПlJ[ аукціону (від моменту ЙОГО початку до заверmеНВJI) не 
ДОЗВОШlєrьСJl: 

- ВТРУЧВВВJI В будь-JIICИЙ спосіб у торги осіб. що не ЗВJlВJlені в торгах за ковкрerви:м 
потом; 

- переміщеВВJI у зani, де ПРОВОДRТЬСJl торrи, без дозволу Ліцитатора; 

- вчииеНJIJI iиmвx дій, що порушують порндок провсдeввJJ торгів. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI ycyвeННJI порушень та поновnеННJI порндку має право: 

- усво попередити ЗареєС1рОВавого учасника чи приcyrню особу про ycyвeВВJI 
~орушевь, але ве більше одного разу за кожний вид порушень; 

- вимагати від ЗареєС1рОВавого учасника чи приcyrньої особи ЗaJіИШИІИ зап торгів 
за иеодноразове порymеВВJI порJJДКy проведеВВJI торгів; 

_ тимчасово ПРИІІИНИІИ провсдеВВJI аукціону та оro~ОCИ'11l перерву у разі 
ПDpymeJIВJI Зареєстров8ВИМИ учасвиками правИJI провсдeRВII торпв. 

Виковую'ІИЙ обов'.sзки міського 
голови - секретар ради 

LВ.Сапоzко 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



Додаток 6 
ДО Поnаmrv пр • r-'J OBeдeВВJI аYJЩIОВУ з 

~ОДажу права opellДR зеltlenьної 
дшЯВlОІ в М. Бровари 
затв"" • -r'дженоro рішеllWlМ 

,~apCЬKOї ltlіської ради від 
7 Rt- 2009 -Ни 6 ='!f.Q~ р. 

Договір 

купівлі-продажу права оренди земельної діnинкп 

... Бровари «_)) ____ 200_ р. 

Броварська міська рада Київської облвcn· (нвдвт· - Продавець) в особі 
що діє на підставі 

_____ з однієі сторони. та 
(1І8ДІШЇ - Покупець) в особі --------------.-ЩО-ДІ-·є 
ва підC'l1lВі ___________ ~. з другої сторони. уклали цей доroвір про 
ВВIJI8ДeBe ВJDКЧе: 

1. Предмет доrовору 

. 1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права оревдв земельної дьшпси, 
ПІДТВерджених протоколом аукціону НІ_ від «_)) 200_ роху. Продавець 
передає. а Похупцеь оплачує та приймає право ореиди земельної дimrпи. звзначеної в 
пyвrai 1.2 даного ДОГОВОРУ, ва )'Мовах, звзначених в пувхті 1.3 дaвoro Доroвору· 

1.2. Доrовїр поmиpюєтьCJI ва право ореиди земCJIЬВої ДЇJIJIIIКИ визначеної 
l8C'ryпвими характеристихами: 

• МЇсцезваходжеВВJI: М. Бровари. _-----------------t: 
• 1IJI0ща - rв; 
• • • ~овепрИ3вачевви--------------------------J· . 
• вaRВВi обмежеВВJI та оБТJIЖеВВJl-_------------------~· 
• во • гривень. 

рмативва Ірошова оціВКВ -_------

13 
.. ":ncnntll придбаве за цим доroвором, передбачає: 

• Право оренди земельВ01 р.и-' 

• строк оревди - років; 

• ореВДВа плата _ гривень ва ріх. .. • 
• доroвором оренди земСШЬНО1 ДШJDIICИ, JIICИЙ 

Івші умови оренди визваЧВЮТЬeJI 

Сторони YDaДYТЬ ва підставі дaвoro Доroвору. 

1. ЗоБОВ'ИЗ8ВВИ сторін 



2.1. Продавець ЗОбов'язується: 

2.1.1. Передати Покупцеві право 
доroвору оренди земCJlЬНОЇ дiJurнки протмО::ВДИ земельної Д~I IПJIJIXОftl ухподеlllUl 
даноro Доroвору. - кanендаршlХ днІВ з моменту ухпвдеlllUl 

2.1.2. Надати Покупцеві всю інформац· 
зазначевої в пункті 1.2 Даного договору та умоlЮв _щодо хврактериСТИІС земсшьної дinянки. • 11 викориCТВIIIUI. 

2.2. Покупець зобов'язуєтьси: 

2.2.1. ОШІатити вартість придбаного правв оре оо • , ) б·· RДИ земельНОI ДIJUIIПCИ ПрОТRГOм S 
(п ІТИ ВВJQвських ДНІв З моменту ухпадеlllUl цього договору. 

2.2.2. ПрийНJIТИ від Продавци право оренди земельної • .. • дlJlJlllКИ lПJIJIXоftl ухпвдеRRJI 
доroвору оренди земельНО1 ДШJIRки протмом 1 О (десити) кanендврШІХ днів з моменту 
yкnвдeВВJI даного Договору. 

3. Порядок розрахунків 

з.1. Покупець оплвчує придбане право оренди земсшьної дinянки lПJJJIXом 
перерахувВВJПI коштів ва банхівський рахунок Продавци. зазнвчений В цьому договорі. 

З.2. Вартість права оренди земсшьної дimппaI. визнвченв зв резу.ш.таТ8МИ аукціону з 
продажу права оренди земeJlЬНИХ ділинОК в м. Бровври згідно З ПРОТОХОJlОМ аукціону 
Nи_ від СС_» 200_ року, становить rpИВе&. 
З урахувВIПIJIМ попередньо СПJIвченого Покупцем гарантійного внеску в Сумі 
_____ rpивевь оплаті за цим договором пiдпиrвє rpивень. 

з.з. Покупець зобов'изуєтьCJI ОПJIвтити ввртість правв оренди земельної дinянки в 
повному розмірі ПРOТJП'ом S (п'J1ТИ) бвнхівських днів з моменту yкJIвдеlllUl даного 
ДоroВОРу. 

4. Відповїда.пьвість сторін 

4.1 у вИІІ8ДJ(8X невикои8ВВJI вбо ненвпежвого виконВIIIIJI зобов'извнь передбвчених 
цим ДO~BOPOM, Сторони иесyrь вjдповiдВJIьвїСТЬ згідно 3 'ІВІІІІііМ законодавством 
Ухраіви. 

4 2 
• BiдВJIЬВЇCТЬ зв порymеlllUl СВОіх зобов'JlЗВНЬ зв цим 

• • Сторони ве Becyrь В1ДІІО о зМЇВами в ЧВВІІому законодавстві 
Доroвором, JПCЩо таке порymеВВJI БУJlО вИКJJИК811 
Украівв. 

3 3 дввого Договору Продавець має право 
. 4.3. В разі порymеВВJI покупцем ~~eпьвoї ДЇJDDIICII. В цьому випадку Д8ІІІІЙ 
ВІДМОВИТИCJI від ухлвдеВВJI договорУ оренди lIJIЬoмy поPJfДКY з моменту ОТРИМВIIIUI 
Доroвір вважатиметьСЯ припиненим в oдв~cтo:в; від доГОВОРУ. CJшвчениіі Покупцем 
ПОКУПЦем повідОМJIеВВJI ПродввЦJI про вІДМ ПЇДJIJП'ВЄ 
raPlВТiйвий ввесок в цьому випадкУ повернеННЮ не • 

S. ФОРС-МlUКорВі обставиВВ 
• • oвiдВJIЬВocтї зв часткове вбо пов~е невиконlIВВJI 

S 1 Сторони зві.ш.JIJIIOТLCR ВІД ВіДІІ ико-.. _. є пpDIВМ ВВCJDДICOM обставвв 
306 •• -nro це неа ~ • сто 

ов'изввь за цим Доroвором, ~ пiдnИCВВВJI ДогоВОРУ, JIКI рови ве МОГJIИ 
lІеаереборвоі СИПИ, щО вИJIJIICПII ПlCnS 
передбвчити та попередити. 

6. Термів діі доrовору 



6.1. Договір набуває ЧИнності з моменту ПЇДПИСВIIНJI ЙОГО Сторонами і діє до його 
ЧІІого виков8ВВJI. 

оСТВТО • 
6.2. Одвостороввє РОЗlРВIIИВJI даного Договору допускається виxmО1JИо В випадку 
BOuv В пункті 4.3 даного Договору. saзваче •.• ~ 

1. РеквізИТИ сторін 

Продавець 

Броварська місьха рада 

07400, М. Бровари, вул. ГагарінІ, 15 

пlр __ ---

чий обов'JlЗХИ місьхого голови -Bвкo~ І.В.Сапожко 
~pp~----------

ПокупеЦla 

І.В.Сапоzко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією . .".. . ... 
ПОСТ1ИНО1 KOМlC11 З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

;1. .. ; L •• , Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



N 

І./. 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 

0,021 б га, розташованої по вул.Кирпоноса,З: 

1. Продати право оренди земельної ділянки орієнтовною площею 
0,021 б га, розташованої по вул.Кирпоноса,З, IШIJIXом проведення аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки (додається). 
З. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведеННJI 

аущіону комунальне підприємство Броварської міської ради 
(~Ровариінвестбуд». 

Начальник земельного Biдд~iпy~_~г--:~~~ 
.М.Гудименко 
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